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Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário

3ª Vara Cível da Comarca de Petrolina

PÇ SANTOS DUMMONT, S/N, Forum Dr. Manoel Souza Filho, Centro, PETROLINA - PE - CEP:
56302-000 - F:(87) 38669519

Processo nº 0006548-85.2018.8.17.3130

REQUERENTE: MAGDA OLIVEIRA MANGABEIRA FEITOZA

REQUERIDO: ADONJONES FERNANDES BERNARDINO
 

 

DECISÃO

 

Trata-se de pedido de TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE DE
 ajuizada por ANTECIPAÇÃO DE PROVAS MAGDA OLIVEIRA MANGABEIRA FEITOZA e

 integrantes da chapa ) em desfavor outros, CHAPA “O AMANHÃ” (CHAPA 02 COMISSÃO
 tendo por objetivo a busca e apreensão das urnasELEITORAL SINDSEMP TRIÊNIO 2018/2021,

utilizadas na votação das eleições do respectivo sindicato.

Argumenta a parte autora, em suma: a) é candidata à presidente do Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Petrolina – SINDSEMP, triênio 2018/2021, eleição esta que teve a apuração iniciada no dia
14 de agosto de 2018; b) que foi permitido aos servidores sindicalizados que estes votassem em qualquer
uma das 31 (trinta e uma) urnas disponibilizadas, as quais seriam contabilizados ao final do certame; c)
tais votos foram computados em separado nas urnas, mediante voto incluído em envelope constante na
sessão, de modo que, estes foram reunidos para contagem ao final da apuração das urnas regulares; d)
após a apuração das 31 (trinta e uma) urnas, excetuando-se os votos em separado, o resultado da
contagem totalizou em 950 (novecentos e cinquenta) votos para a Chapa 1, em que é candidato o atual
presidente da entidade sindical, e 1.007 (um mil e sete) votos para a Chapa 2, em que é candidata a
Demandante; e) que Comissão Eleitoral, sob o fundamento de adiantado da hora, decidiu suspender o
processo de apuração para ser retomado no dia 16 de agosto de 2018 às 16h00m,  estando pendente apurar
 142 votos em separado, bem como seria feita  recontagem das urnas 01, 04, 06, 09, 12 e 31; f) que no dia
designado para retomada da apuração, comissão eleitoral decidiu por anular o certame, após requerimento
da Chapa 1, sem sequer ter concedido prazo para manifestação da Chapa 2.

Por esses motivos, a requerente postula a concessão do pedido , consistente busca einaudita altera pars
apreensão das 31 (trinta e uma) urnas utilizadas para o pleito e consequentes votos ali contidos, inclusive
dos envelopes contendo os votos em separado e as listas de votação e listas gerais de associados de todas
as urnas e determinar que a comissão eleitoral, se abstenha de dar prosseguimento a nova eleição

Com a inicial vieram os documentos indispensáveis à propositura da ação, acostados digitalmente.

Em Id 34608945, foi apresentada emenda a petição inicial, para incluir os demais integrantes da chapa,
procedendo-se o recolhimento das custas processuais.
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Eis o relatório. Decido.

Segundo dispõe o novo Código de Processo Civil, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência
ou evidência (artigo 294, caput, NCPC), sendo que poderá ser concedida no primeiro caso, de forma
cautelar ou antecipada e, ainda, em caráter incidente ou antecedente (artigo 294, parágrafo único, NCPC).

Outrossim, nos moldes do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando presentes os
seguintes requisitos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e não
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse sentir, cumpre verificar se a tutela de urgência ora pretendida satisfaz cada requisito legal exigido.

Quanto à probabilidade do direito a que se reporta a lei, é juízo de convencimento a ser feito sobre a
realidade fática apresentada pelo autor.

Os documentos juntados pela parte autora, em especial o ato deliberativo de Id 34573045, indica a
anulação da eleição sindical sem oportunizar o contraditório e ampla defesa às chapas envolvidas,
salientando que as irregularidades apuradas após o encerramento da apuração do dia 14/08/2016 não
constam na respectiva Ata elaborada nesse dia (Id 34573041), ou seja, não foi dado qualquer
oportunidade aos concorrentes de verificarem a existência das irregularidades apontadas.

Por certo que, tais fatos não poderiam ser apurados às escondidas, longe dos interessados na concorrência
sindical, conforme foi feito pela comissão eleitoral.

Já o fundado receio de dano se refere a possibilidade de desaparecimento dos votos realizados na eleição
anulada pela comissão eleitoral, que poderá ensejar futura ação pretendendo anular a deliberação tomada
pelo órgão eletivo.

Como cediço, para a concessão da medida cautelar se mostram necessários a presença de dois requisitos,
quais sejam, o  e o . Nessa linha, o direito perseguido na ação cautelarfumus boni iuris periculum in mora
busca assegurar o resultado que se espera ver reconhecido no processo principal, não se tratando de
adiantamento do provimento final como é o caso da tutela antecipada.

Para tanto, os requisitos para a concessão da medida cautelar são menos abrangentes da tutela antecipada,
bastando a prova de que o fato alegado e o direito invocado aparenta ser verdadeiro, mostrando serem
imprescindível as precauções a serem tomadas para obter a segurança almejada pelo procedimento, a fim
de não perecer o direito postulado na demanda principal. Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro
Júnior sobre o  e o :fumus boni iuris periculum in mora

"Em suma o requisito da ação cautelar, tradicionalmente apontado como fumus boni iuris deve, na
verdade corresponder não propriamente à probabilidade de existência do direito material - pois qualquer
exame a respeito só é próprio da ação principal - mas à verificação efetiva de que, realmente, a parte
dispõe do direito ao processo principal a ser tutelado.”

...

"O perigo de dano refere-se, portanto, ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio,
seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano
temido." (Processo Cautelar, 21ª Edição - págs. 92/93).

Na espécie, a parte autora alega que não lhe foi oportunizada o contraditório quando da anulação da
eleição para presidência do sindicato, sendo que teme a destruição dos votos realizados pelos
sindicalizados, a despeito de não ter procedido com a apuração total.

Nesse diapasão, presentes os requisitos para a concessão da tutela cautelar e antecipatória, uma vez que a
medida de busca e apreensão visa preservar a higidez dos votos apurados e daqueles pendentes, bem
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como a lista dos votantes os quais respaldariam o interesse processual na continuidade do pleito nos
moldes anteriores a decisão da comissão eleitoral.

Preveem os artigos 276, 277 e 297, todos do CPC/2015:

Art. 276. A tutela de urgência será concedida quando forem demonstrados elementos que evidenciem a
plausibilidade direito, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

Parágrafo único. Na concessão liminar da tutela de urgência, o juiz poderá exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que o requerido possa vir a sofrer, ressalvada a
impossibilidade da parte economicamente hipossuficiente.

Art. 277. Em casos excepcionais ou expressamente autorizados por lei, o juiz poderá conceder medidas
de urgência de ofício”

Art. 297.  O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela
provisória

O Superior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que “valendo-se do poder geral de cautela,
pode o magistrado determinar, de ofício, providência que lhe pareça cabível e necessária ao resultado

 (AgInt no AREsp 975.206BA, Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado emútil do processo"
2742017, DJe 452017).

O poder geral de cautela é um instrumento para a garantia da efetividade processual, valor
constitucionalmente consagrado e que é o fim maior do processo em si.  Também é corolário da garantia
constitucional da tutela jurisdicional adequada (artigo 5º, XXXV, da CF/88).

Conforme dito em alhures, a medida de busca e apreensão se mostra adequada para tutelar o interesse da
parte requerente na preservação dos votos apurados e pendentes de apuração no escrutínio realizado no
dia 14/08/2018, uma vez que poderá ser objeto da ação principal a continuidade na apuração de tais votos,
sendo necessário a preservação deles até o deslinde da celeuma produzida pelo ato deliberativo da
comissão eleitoral que procedeu a anulação do pleito sem prévia oitiva dos envolvidos.

Presentes os requisitos legais para a concessão da medida cautelar de produção de provas, o fumus boni
 e , deve o magistrado se atentar para os requisitos previstos nos arts. 305 e ss., doiuris periculum in mora

Código de Processo Civil.

Assim, diante do temor da possível alteração de fato da situação da coisa, resta perfeitamente cabível a
busca e apreensão postulada na exordial para garantia da satisfação da ação principal.

Enfim, quanto a reversibilidade da medida, entendo que inexiste, pois a qualquer momento poderão os
objetos serem devolvidos, sendo que eventuais prejuízos decorrentes da concessão da tutela cautelar
poderão ser reparados em indenização por perdas e danos, considerando a responsabilidade objetiva da
postulante no que tange a cautelaridade postulada.

Outrossim, a determinação à comissão eleitoral para se abster de realizar novas eleições é medida salutar
para evitar maiores tumultos no conturbado pleito, enquanto se discute a regularidade do ato deliberativo
da comissão eleitoral que o anulou sem oportunizar o contraditório a chapa requerente.

Presentes, portanto, os requisitos dos artigos 297, parágrafo único, 300 e ss., 536, § 1º, todos  do Código
de Processo Civil defiro liminarmente a tutela antecipada para determinar a comissão eleitoral
requerida para se abster de realizar novas eleições, até ulterior decisão deste juízo, sob pena de
multa cominatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cada membro, bem como defiro a medida

 das 31 (trinta e uma) urnas utilizadas para eleição de presidente do Sindicatocautelar busca e apreensão
Dos Servidores Municipais de Petrolina (SINDSEMP), junto com todos os votos depositados, os 142
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votos “em separado”, lista de votantes de cada urna e lista geral de associados de cada urna na sede da
parte ré, a ser realizada no endereço apontado na exordial, independentemente de prévia intimação/citação
da parte ré.

Para tanto, expeça-se competente mandado, nos termos dos artigos 306 e 307 do CPC/2015, advertindo o
oficial de justiça responsável que deverá ser lavrada certidão dos objetos apreendidos, proceder com a
lacração de todas as urnas, votos e lista de votantes, nomeando como depositário fiel o servidor
municipal, FELIX MANOEL NUNES, brasileiro, casado, RG nº 2581317 SDS/PE e CPF nº

 devendo assinar competente, sendo que as urnas deverão ser transportadas a repartição353.027.831-15,
municipal localizada na Rua Tomé Cavalcante, 152, Areia Branca, nesta cidade.

Caberá a parte autora providenciar tudo que for necessário para cumprimento da presente medida, entre
elas contatar o oficial de justiça responsável pelo cumprimento e acompanhar a diligência na data por eles
designada para a realização, autorizando, desde já, o uso de força policial caso se faça necessário.

Cumprida a medida liminar acima concedida, aguarde-se o prazo de resposta, bem como o prazo de 30
(trinta) dias para o autor deduzir o pedido principal.

Cumpra-se com urgência.

 

 

 

PETROLINA, 22 de agosto de 2018.

 

Carlos Fernando Arias

Juiz(a) de Direito
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